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O texto busca ressaltar a importância do conhecimento proveniente 

do contato com a dimensão imaginativa e com a dimensão corporal, 

considerando ambos complementares ao conhecimento racional 

conceitual. Coloca, ainda, o trabalho com o Movimento Expressivo 

como meio eficaz de desenvolvimento das duas referidas dimensões, 

possibilitando a integração fisio-psíquica necessária ao processo de 

individuação.
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1. A IMAGEM
Vive-se atualmente o que se convencionou chamar de “a civilização da imagem” 
(DURAND, 2001:5) (CALVINO, 1999:107), devido à super-produção de imagens que 
povoam os meios de comunicação e o nosso cotidiano. No entanto, essas imagens, 
na sua imensa maioria, são desprovidas de um referencial significativo que carac-
teriza as imagens com um potencial simbólico, aquelas que despertam a nossa 
criatividade. Como diz DURAND (2001:118) essa “imagem ‘enlatada’ anestesia aos 
poucos a criatividade individual da imaginação”.

Esse paradoxo é resultado de um longo processo de desvalorização da imagem 
como fonte de conhecimento na civilização ocidental a qual, a partir da moder-
nidade, tem como fundamento o racionalismo, o empirismo e o cientificismo que 
privilegiam, respectivamente, a razão abstrata, o fato concreto e a abordagem lógica. 
A imagem que não pode ser reduzida às categorias de verdadeiro ou falso e que se 
desenvolve em inúmeros significados, inclusive paradoxais e opostos, foi considerada 
como fonte de erro e olhada com desconfiança (DURAND, 2001), (HILLMAN, 1999: 
202-208). No entanto, como JUNG (1999: par. 4-46) explica, não é possível um 
conhe cimento verdadeiro de si e do mundo, usando-se apenas o que ele denomina 
como pensamento dirigido, ou seja, o pensamento racional e objetivo pertinente à 
ciência e tecnologia. Ao lado deste há o pensamento imaginativo e o modo sim-
bólico de compreensão que transmitem conhecimento poético, não através do 
inte lecto, mas através do sentimento e da intuição e que fundamentam o campo 
das artes, dos mitos, dos sonhos e da religião.

Além disso, o Ocidente possui uma atitude predominantemente extrovertida com 
tendência a privilegiar os fatos e ocorrências do mundo externo em detrimento da 
observação e valorização do mundo interno da psique. A constante falta de contato e 
diálogo com as imagens internas produziu uma espécie de esvaziamento existencial no 
mundo moderno. Há uma espécie de “lacuna” interior que o homem ocidental tenta 
preencher com imagens da realidade externa, as quais ele consome de modo passivo, 
embotando sua capacidade de elaboração simbólica e poética dos fatos concretos do 
cotidiano. Assim, a significação e valorização da vida se tornou dependente dos refe-
renciais externos deixando de brotar da interioridade singular da própria pessoa.

2. O CORPO
Na nossa cultura não só as imagens, mas também o corpo foi desvalorizado enquanto 
fonte de conhecimento. Como herança do pensamento platônico e mais tarde da 
concepção patriarcal judaico-cristã, a dimensão material e o corpo, foram considera dos 
inferiores à dimensão espiritual e ao pensamento lógico. A esses últimos caberia a 
tarefa de controlar, subjugar e manter sob constante vigilância, tanto a natureza 
material externa, quanto a natureza material pessoal expressa no corpo e em seus 
impulsos instintivos. Esse modo de ver patriarcal cometeu o erro de identificar a 
cons ciência com o pensamento, excluindo assim como importantes ao conhe-
cimento as outras funções psíquicas como a sensação, o sentimento e a intuição.

Por exemplo, os desequilíbrios ecológicos são freqüentemente decorrentes da tenta-
tiva de manipulação dos processos materiais, sem levar em conta o sentimento para 
uma avaliação qualitativa e ética desses procedimentos. Por outro lado, o corpo, visto 
apenas na sua dimensão material, é desvalorizado e banalizado, vivido mecanicamente. 
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Atualmente busca-se enquadrá-lo em padrões artificiais de beleza, saúde e juventude 
eternas, ignorando-se a realidade de um corpo vivo, animado pela criatividade da alma 
(FARAH, 1995:23-28). Como diz Marie-Louise von FRANZ “A redenção do feminino não 
significa a redenção da carne, mas a redenção da divindade da carne, do seu aspecto 
divino, arquetípico, de semelhança com deus.” (FRANZ, 2000:131)

Assim, a necessidade de integração da dimensão material e espiritual se faz pre-
sente de modo urgente, tanto na cultura como no indivíduo. Uma das formas ter-
apêuticas de se superar essa dificuldade é recorrer ao trabalho expressivo de consci-
entização corporal, o qual tem a faculdade de possibilitar o acesso à imaginação 
criadora, já que a linguagem do corpo tem mais afinidade com o pensamento 
imaginativo. As imagens podem ser vistas de duas formas em relação à consciência 
corporal: através do desenvolvimento da sensação cinestésica e através do desen-
volvimento da linguagem simbólica.

A sensação cinestésica diz respeito à percepção do corpo a partir de sensações 
internas que se originam nas articulações, tendões e músculos e nos dão a cons-
ciência da postura corporal sem que se precise olhar para certificar-se da posição 
correta, refere-se à sensação proprioceptiva (BLACKMER, 1989:50). Esse tipo de 
cons ciência corporal é muito mais facilmente acessada através das imagens do que 
através de uma explicação racional. Por exemplo: ao se trabalhar a adequada conexão 
da cabeça com o tronco busca-se a conscientização de um delicado equilíbrio de 
sustentação que é mais rapidamente compreendido através de uma imagem, como 
a corola de uma flor, que corresponderia à cabeça, se sustentando sobre uma haste 
flexível, o pescoço. A explicação anatômica e fisiológica dessa conexão dificilmente 
ajudaria na sua vivência. “Qualquer interpretação verbal dessa sensação interna 
será sempre alguma coisa como converter uma poesia em prosa, permanecendo 
continuamente insatisfatória no todo.” (LABAN, 1978:139)

Por outro lado, cada pessoa tem uma imagem específica da flor em questão (rosa, 
violeta, orquídea, etc.) e uma resposta afetiva a essa imagem que vai influenciar a 
sua expressão corporal. Esse é o aspecto simbólico individual que abre as portas 
para a percepção da riqueza do mundo interno e da imensa criatividade da psique. 

3. O MOVIMENTO EXPRESSIVO
O Movimento Expressivo busca trabalhar os dois aspectos tratados acima, tanto a 
consciência cinestésica (aspecto corporal), quanto a consciência simbólica (aspecto 
psíquico), promovendo a integração fisio-psíquica através do movimento nos dois 
níveis simultaneamente. O Movimento Expressivo enfatiza a retomada da vivência 
da totalidade do indivíduo através da música e da dança, de forma lúdica. Os fun-
damentos teóricos se baseiam em R. LABAN e em C.G. JUNG.

O trabalho se inicia com a concentração da consciência no movimento proposto sem 
críticas, julgamentos ou mesmo distrações. O objetivo maior é observar o que acon-
tece, no corpo e na psique, sem interferir ou interpretar. Busca-se abrir um espaço 
receptivo e acolhedor para as sensações, sentimentos, intuições e imagens que pos-
sam surgir. Chamo à esse momento de criação do silêncio interior. Ele é constituído 
de uma atitude amorosa, permeada de Eros, o princípio de relacionamento que propi-
cia o surgimento do novo. É a construção do “vaso alquímico”, o recipiente no qual 
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vão ocorrer as transformações da energia fisio-psíquica.

A intenção, ao se utilizar da linguagem simbólica da alquimia, é abrir a possibilidade 
da vivência poética do corpo através de uma linguagem imagética. Assim, pode-se 
trabalhar os quatro fatores de movimento propostos por LABAN (peso, fluência, 
espaço e tempo) em associação com os quatro elementos (terra, água, fogo e ar) e as 
quatro operações alquímicas (coagulatio, solutio, calcinatio e sublimatio), segundo 
JUNG, como um processo de transformação da energia vital. Um processo que busca 
a vivência da totalidade e não da perfeição. Os encontros se desenvolvem como um 
movimento contínuo em torno do centro, buscando o contato com o Self, ou a “pedra 
filosofal”, pela integração dos quatro elementos ou fatores de movimento. O corpo 
aprende a dançar suas imagens internas superando assim a dualidade dentro-fora, 
corpo-mente, através da entrega lúdica à música e à dança espontânea.

As imagens, sensações e sentimentos que surgem no decorrer do processo são 
depois compartilhados entre os membros do grupo como breves histórias do mundo 
interior, produtos da imaginação criadora. Ouvir e ser ouvido, sem críticas e inter-
pretações, preserva o encantamento, a magia dessas vivências criando um vaso 
alquímico grupal formado por cada vaso individual. Toda a experiência, constituída 
pelo dançar junto e ouvir as histórias, nos remete à nossa memória ancestral, ao 
mundo arquetípico dos mitos que eram transmitidos oralmente há milhares de anos 
atrás, e que ainda ecoam nas camadas mais profundas da nossa psique moderna.

Assim, acrescentamos ao pensamento dirigido, ao raciocínio lógico que nos orienta 
no nosso cotidiano, também o pensamento imaginativo, simbólico que fornece um 
outro modo de perceber a vida, o modo poético, mítico, o qual nos conduz ao tão 
necessário re-encantamento do mundo.

CONCLUSÃO
Tanto a matéria quanto a psique são ainda um profundo mistério não desvendado 
pela ciência quanto aos seus fundamentos e ainda mais em relação à sua inter-
conexão e interação. Portanto a aproximação dessa dimensão é mais bem efetuada 
através da compreensão simbólica e da linguagem poética, metafórica.

“Como a psique e a matéria estão encerradas em um só e mesmo mundo, e, além 
disso, se acham permanentemente em contato entre si, e em última análise, se 
assentam em fatores transcendentes e irrepresentáveis, há, não só a possibilidade, 
mas até mesmo uma certa probabilidade de que a matéria e a psique sejam dois 
aspectos diferentes de uma só e mesma coisa. [...] Nossos conhecimentos atuais, 
porém, não nos permitem senão comparar a relação entre o mundo psíquico e o 
mundo material a dois cones cujos vértices se tocam e não se tocam em um ponto 
sem extensão, verdadeiro ponto-zero.” (JUNG, 1984:par.418)

“O Homem se movimenta a fim de satisfazer uma necessidade. Com sua movimen-
tação tem por objetivo atingir algo que lhe é valioso. [...] Entretanto, há também 
valores intangíveis que inspiram os movimentos.” (LABAN, 1978:19)

Dançar esse mistério, descobrir a sua beleza e força, dentro de nós e a nossa volta, 
é a proposta da vivência com o Movimento Expressivo.
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